Tingperiode 2014 -2016 HK møte nr.20
__________________________________________________________________________________
Møte
Tid
Sted
Innkalt HK

Hoppkomitemøte
10.mai 2016 kl 16.30 – 20.00
Ullevål
Olav Magne Dønnem (OMD), Oddny Estenstad (OE), Trine Kvil (TK), Silje
Sprakehaug (SS), Arne Åbråten (AÅ), Bente-Lill B Romøren (BLBR)

Fra adm og utvalg

Clas Brede Bråthen (CBB), Bjørn Einar Romøren (BER), Kjetil Strandbråten
(KS), Morten Lein (ML), Tore Øvregård (TØ), Alex Støckl (AS), Christian Meyer
(CM)
Oddny Estenstad, Trine Kvil, Arne Åbtråten, Morten Lein, Kjetil Strandbråten
Bente-Lill B Romøren

Forfall
Referent
AGENDA
Sak nr
1
2
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Sak
Referat fra HK møte 19
• Habilitet
o Sakslisten
• Økonomi
o Status
• Handlingsplan og aktiviteter
o Evaluering sesong 2015/16
• Marked
o Status
• Toppidrett
• Rekruttering
o Jenteprosjekt samarbeid kombinert
• Utdanning
• Internasjonalt
• Informasjon og kommunikasjon
• Organisasjon
• Arrangement
o Norsk hoppuke – status
• Anlegg
• Eventuelt
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HK’s egenevaluering
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5
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I = informasjon, D = diskusjon, B = beslutning

Ansvar
Alle

Type
B

Alle

D/B

Ettersendes

MF/CBB

I

Vedlegg 1

CBB/AS/CM

I/D

BER/CBB

I

TØ

I

CBB/BLBR

I

HK

D/B

Godkjent på mail

Vedlegg sendt separat

REFERAT
Sak nr
1
2
3

4

Sak
Referat fra HK møte 19 var godkjent på mail og legges ut på web
Habilitet
Det var ingen som ble ansett å værte inhabile i noen av sakene
Økonomi
Status pr april ble fremlagt og viser et resultat som er positivt
sammenlignet med budsjett. Rebudsjetteringen er ikke klar.
Vedtak: HK tok informasjonen til orientering.
Marianne Fismen har utarbeidet en presentasjon av økonomi og
utvikling for hopp til bruk på fagmøtet.
Vedtak: Hk vil bruke presentasjonen med noen justeringer
Handlingsplan og aktiviteter
Evaluering sesong 2015/16 er gjennomført og oppsummering var
sendt HK i forkant av møtet. Admininstrasjonen var godt fornøyd
med evaluringsprosessen og vil bruke konklusjonene som grunnlag
for sin handlingsplan for kommende sesong.

Ansvar
TØ

TID
snarest

BLBR

Det uttrykkes bekymring for utviklingen av området kommunikasjon.
Hopp har ikke tilstrekkelig resursser til å håndtere dette området slik
det er ønskelig, og det er nødvendig å finne gode løsninger fremover.
Vedtak: HK leder og sportsjef tar saken opp med NSF kommunikasjon
for å avklare veien videre
Marked
Det er nå signert avtaler med 4 strategiske partnere. Det er gode
diskusjoner med mulige nye sponsorer. Reforhandlnger pågår.
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Vedtak: HK tok informasjonen til orientering og gratulerer med
partnersigneringene
Rekruttering
Jenteprosjekt samarbeid kombinert søker støtte om midler fra OLT.
Det utarbeides videre søknad om støtte til rekrutterinsprosjekter
knyttet til skolemiljøene i Oslo, Drammen, Lillehammer og
Trondheim.
Vedtak: HK tok informasjonen til orientering
Arrangement
Det ble gitt en kort statrus fra arbeidet med den norske hoppuka.
Det er stort engasjement i alle grupper og viljen til samarbeid er god
hos alle arrangørene. Det skal avholdes møte med Walter Hofer 12
mai for å diskutere det sportslige konseptet. Regelverket tillater ikke
radikale endringer uten regelendring, men vår ambisjon er å skape
noe nytenkende uten å endre sportens egenart. Det er ønskelig å
kåre en individuell vinner som er den beste hopperen og det skal
være lønnsomt å være på et godt lag
Vedtak: HK tok informasjonen til orientering
Eventuelt
Det var ingen saker under individuelt.
Dette var det siste HK møtet i tingperioden og leder takket for godt
samarbeid

Bente-Lill B Romøren 10.mai 2016

BLBR/CBB

Mai 2016

